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 نبوت( –درس پنجم )پیامبران      

 هستند: بهترین الگوبه لرآن پیامبر )ص( با توجه نة، سلمد کان فی رسول هللا اسوة ح    

 خداو روز لیامت امید دارد وخدا را بسیار یاد کند . برای کسی که به    

 

 ویژگی های اخاللی و شخصی پیامبر دین اسالم )ص(:

 بزرگواری و محبت (1

 عزت نفس  (2

 اما نت داری (3

 

 فرماید: سوره توبه ( می 121آیه  (پیامبر )ص( اخالق نیکوومهربان خدا در لرآن درباره 

 پیامبری از خودتان آمده . (1

 در سختی ورنج بیفتید . براو دشوار است شما (2

 به هدایت شما مشتاق است . (3

 نسبت به مومنان دلسوز است .  (4

 وخود را پیش دیگران کوچک نکنیم . احساس با ارزش بودن  : عزت نفس

هیچ ولت انجام کارهای شخصی خودرا از دیگران نمی خواست حتی در کوچک ترین  )ص( :پیامبر 

 . کارها 

 استخیانت به امانت بزرگترین گناه دردین ما پیامبر )ص( در مورد امانت داری می فرمایند : 

 «دمحم امین»ویژگی بارز پیامبر)ص( لبل از بعثت : 

 باز گرداندن امانت حتی به صاحبان غیر مسلمان:  مانت داریاز سفارش های همیشگی پیامبر )ص( در مورد ا

: شخصی در دنیا به امانت خیانت کند و آن را به  پیامبر )ص(درمورد خیانت در امانت داری

 صاحبش پس ندهد اگر بمیرد به دین من نمرده و خدا را در حالی که خشمگین از اوست ماللات کند .

 خاطر داشتن ویژگی ها بسیار خوب اخال لی : خداوند در لرآن پیامبر )ص( را به

 معرفی کرده اند .«  رحمت برای تمام جهانیان:»  رحمة للعالمیناال وما اُرسلناک 

 معرفی می نمایند :اخالق نیکو و اخالق ایشان را 

 به راستی که تو دارای اخالق بسیار نیکو هستی .:» خلك عظیم وانک لعلی
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 . ر اکرم )ص( استبهشت در الگو گرفتن از پیامب

 وجود حضرت رسول اکرم )ص( و بدون این نعمت رفتن به بهشت امکان ندارد.بزرگ ترین نعمت : 

 

 . ازراهنمایی پیامبران می توان از این نعمت الهی شکر گزاری کرد با پیروی


